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ACATISTUL SFINTEI CHIRIACHI 
(7 iulie) 

 
 

 
 
Rugaciunile incepatoare, apoi 

 

 Condacul 1 

  

Adunandu-ne sa cerem ajutorul Sfintei Mucenite Chiriachi in nevoile si necazurile 

ce ne cuprind pe noi, sa o laudam pentru nevointele sale cele purtatoare de 

biruinta si sa-i strigam cu credinta: Fecioara sfanta, roaga pe Milostivul 

Dumnezeu sa ne dea cuvant luminat, patrunderea mintii si curatia in gand si in 

fapte bune, ca sa preamarim cum se cuvine vitejia ta prin care ti-ai dat trupul 

jertfa fara de prihana lui Hristos Dumnezeu, si sa-ti cantam totdeauna: Bucura-

te, Sfanta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!  

  

Icosul 1 

  

Pornind paganul imparat Diocletian prigoana infricosata pentru nimicirea 

Evangheliei lui Hristos, insufla groaza si imprastia moarte asupra 

dreptcredinciosilor crestini. Tu insa, fecioara Chiriachi, ai infruntat trufia lui, i-ai 

nesocotit poruncile si nu te-ai infricosat de ingrozirile tiranului. Ai predicat pe 

Dumnezeul cel adevarat si ai umilit pe vrajmasii Crucii. Pentru aceasta si noi iti 

cantam:  

Bucura-te, ca ai avut parinti binecredinciosi pe Dorotei si Evsevia; 

Bucura-te, ca si ei au fost chinuiti si ucisi, pentru ca au marturisit dreapta 

credinta;  

Bucura-te, ca ai crezut in dragostea lui Dumnezeu si in ascultarea Evangheliei; 

Bucura-te, ca ai venit in lume, in zi de Duminica, al carei nume il porti; 

Bucura-te, ca ai fost harazita Domnului inca de la nastere;  

Bucura-te, ca viata virtuoasa ai dus din copilarie;  

Bucura-te, ca preafrumoasa la chip ai fost, dar si mai aleasa ti-a fost frumusetea 

sufletului;  

Bucura-te, ca preainteleapta hotarare ai luat sa ramai fecioara; 

Bucura-te, ca ai adus dumnezeiescului Mire, drept zestre, credinta vitejeasca si 

dragostea pana la jertfa;  
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Bucura-te, ca prin nevointele tale, rodul mantuirii ti-ai agonisit; 

Bucura-te, ca inaintea sicriului moastelor tale cazand noi, credinciosii, iti strigam:  

Bucura-te, Sfanta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare! 

  

Condacul 2 

  

Credinta si dragostea ta de Dumnezeu si chinurile ce ai suferit pentru El, Care 

este Calea, Adevarul si Viata, te-au invrednicit de cereasca fericire impreuna cu 

cetele ingerilor. Stand impreuna cu ei inaintea Creatorului tuturor, roaga-L, 

Sfanta Mucenita, pentru noi, cei necajiti in multe feluri, pentru ca dimpreuna cu 

tine sa-I cantam: Aliluia! 

  

Icosul 2 

  

Fiind frumoasa la chip si cu multa avutie pamanteasca, multi tineri de bun neam 

te-au cerut in casatorie. Tu insa, fecioara, i-ai rugat pe parintii tai sa te lase sa 

slujesti numai Domnului si Dumnezeului Tau, Iisus Hristos. Si ei s-au bucurat de 

intelepciunea ta. Insa tinerii aceia, infuriati ca nu i-ai bagat in seama, te-au parat 

ca impreuna cu parintii tai nu va inchinati zeilor si nu-i cinstiti pe zei. Pentru 

aceasta Dorotei si Evsevia au fost batjocoriti, chinuiti si martirizati, iar tu trimisa 

ai fost ia judecata ia celalalt imparat, Maximian, care, uimit de frumusetea ta ti-a 

cerut sa slujesti de bunavoie idolilor sai. Tu insa, care ai ramas neclintita in 

credinta Domnului Hristos, primeste de la noi, smeritii, cantarea de lauda:  

Bucura-te, ca si imparatul a ramas uimit de frumusetea ta;  

Bucura-te, ca fagaduintele lui nu te-au ademenit si l-ai uimit cu frumusetea 

sufletului Tau;  

Bucura-te, ca ingrozirile si amenintarile lui nu te-au induplecat; 

Bucura-te, ca i-ai raspuns ca prin nimic nu te va desparti de Hristos; 

Bucura-te, ca te-au intins la pamant si te-au batut fara mila;  

Bucura-te, ca fata ta stralucea atunci ca a lui Moise, cand a coborat din muntele 

Sinai;  

Bucura-te, ca ai ramas luceafar al Bisericii crestinesti;  

Bucura-te, ca prin suferintele tale te-ai inaltat mai presus de luceafar; 

Bucura-te, a vietii noastre stea stralucitoare si calauzitoare;  

Bucura-te, a credintei noastre smirna bine mirositoare;  

Bucura-te, cadelnita de aur, ce duci la Dumnezeu tamaia rugaciunilor noastre, 

pentru care cu evlavie iti cantam;  

Bucura-te, Sfanta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!  
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Condacul 3 

  

O, fecioara si mucenita care ai suferit munci infricosate pentru Dumnezeul luminii 

si al adevarului, asculta cu dragoste cererile si rugaciunile nevrednicilor Sai robi. 

Cauta spre necazurile si lipsurile ce vin peste noi si roaga-L sa  mantuiasca 

sufletele noastre, ale celor ce cu inima curata cu tine cantam: Aliluia!  

  

Icosul 3 

  

Rusinat ca nu te-a putut indupleca sa te lepezi de Hristos Dumnezeu, imparatul 

Maximian te-a trimis la Ilarion, cumplitul carmuitor al Bitiniei. Infuriat ca nici el 

nu te-a putut clinti din credinta cea adevarata, a poruncit sa te spanzure de 

cositele parului Tau cel frumos si sa te arda cu faciii. Tu insa ai rabdat cu bucurie 

si te-ai aratat vesela, preaslavind pe Dumnezeu; iar noi, minunandu-ne de 

rabdarea ta cea tare, cu cucernicie te fericim cu laude ca acestea: 

Bucura-te, ca ai tinut totdeauna aprins in sufletul Tau focul dragostei de 

Dumnezeu; 

Bucura-te, ca trupul ti-a fost ars cu faclii, pentru Dumnezeul nostru, cel impuns 

cu sulita in coasta; 

Bucura-te, ca, pentru dragostea lui Hristos cel suit pe Cruce pentru noi, ai fost si 

tu spanzurata; 

Bucura-te, ca pe pamant ai fost patimitoare pentru Dumnezeul cel adevarat care 

in ceruri impreuna cu cetele Sfintilor te-a asezat; 

Bucura-te, ca acum te imbraci cu stralucirea cea neapusa a fetei Lui; 

Bucura-te, biruitoarea vrajmasilor acelora care cu inima infranta si smerita se 

roaga catre tine; 

Bucura-te, ca sufletul tau l-ai aratat cu adevarat locas stralucit al lui Dumnezeu; 

Bucura-te, ca prin credinta si curatia ta, ai odraslit credinciosilor roduri de-viata-

datatoare; 

Bucura-te, ca aceasta ti-a pricinuit desfatarea cea nemuritoare; 

Bucura-te, neincetata rugatoare pentru noi, cei slabi in credinta si cazuti in ispitiri 

patimitoare; 

Bucura-te, grabnica noastra ajutatoare in nevoi si in necazuri: 

Bucura-te, Sfanta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!  

  

Condacul 4 
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Vazand barbatia ta in infricosatele munci la care te supuneau paganii, multi 

dintre cei ce erau de fata se minunau zicand: "Cum o fecioara slaba la trup poate 

rabda atat de vitejeste chinuri ca acestea?" Dar luminandu-se prin Duhul Sfant si 

intelegand ca aceasta neasemanata tarie ii vine de la Dumnezeu, pe Care il 

marturiseai, au inceput si ei impreuna cu tine a canta: Aliluia! 

  

Icosul 4 

  

Daca a vazut ca esti mai tare decat diamantul, a poruncit Ilarion sa te arunce in 

temnita. Uimit ca a doua zi te-a vazut sanatoasa, nu a priceput paganul de unde 

ti-a venit vindecarea si puterea, si te-a indemnat sa multumesti zeilor sai celor 

mincinosi. Tu insa Sfanta Mucenita, ai avut curajul sa strigi chinuitorului celui 

cumplit: "Nu lor, Ilarioane, care sunt pamant si piatra, ci Domnului meu Iisus 

Hristos, in care cred cu toata fiinta mea, ma inchin, pentru ca numai El ma ajuta 

si ma mangaie in toate chinurile". Pentru aceasta si noi iti cantam: 

Bucura-te, ca, imputernicire primind in sufletul Tau curat, ai hotarat a rabda 

orice pentru dreapta credinta si pentru Dumnezeul cel adevarat;  

Bucura-te, ca ai fost dusa apoi in templul cel paganesc;  

Bucura-te, ca si acolo te-ai rugat Domnului, care a trimis cutremur si toate 

chipurile idolesti a sfaramat;  

Bucura-te, ca vant mare a dezlantuit si cenusa le-a spulberat; 

Bucura-te, ca fulger din cer cu rugaciunea ta ai coborat;  

Bucura-te, ca atunci infricosatul Ilarion, chinuitorul Tau cel nemilos, de flacara 

Duhului Sfant ca de un fulger a fost mistuit; 

Bucura-te, ca toti s-au mirat foarte de puterea Domnului Tau; 

Bucura-te, ca pe pamant pilda de credinta tuturor crestinilor te-ai aratat; 

Bucura-te, ca suferintele, pe care barbateste le-ai rabdat, in Imparatia lui 

Dumnezeu te-au inaltat; 

Bucura-te, ca de atunci toata Biserica crestina te lauda si-ti canta tie; 

Bucura-te, si ne ajuta pe cei ce te laudam cu evlavie; 

Bucura-te, Sfanta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare! 

  

Condacul 5 

  

Taria curajului Tau, fecioara, barbatia si dragostea ta in apararea dreptei credinte 

raman pilda pentru toti credinciosii. Cum insa noi suntem slabi si ne temem sa 

nu fim biruiti de ispite, alergam la ajutorul Tau cel neclintit, Sfanta Mucenita 
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Chiriachi. Mijloceste catre Domnul Puterilor sa nu ne paraseasca in slabiciunile 

noastre si sa ne mantuiasca pe noi, cei ce ii cantam impreuna cu tine: Aliluia!  

  

Icosul 5 

  

Uimiti fiind de diamantul rabdarii tale, laude aducem luptelor tale, preamarim 

suferintele si fericim sfarsitul Tau cel mucenicesc. Nu trece cu vederea, Sfanta 

Mucenita Chiriachi, cererile cele spre mantuire ale celor ce cu credinta cadem 

inaintea dreptei tale celei ocrotitoare, rugandu-ne ca la un sfant acoperamant si 

zicand "ajuta-ne pe noi sa ne izbavim din nevoi si din necazuri", pentru ca 

impreuna cu tine sa cantam cu bucurie: 

Bucura-te, ca nu ti-au putut strivi dragostea de Dumnezeu;  

Bucura-te, ca ai uimit pe toti paganii prin curajul Tau izvorat din credinta in 

Dumnezeu; 

Bucura-te! ca te-au aruncat apoi si in foc; 

Bucura-te, ca asemenea tinerilor din Babilon, neatinsa de vapaie ai ramas; 

Bucura-te, ca si pe rug n-ai incetat a te ruga Mirelui Tau celui ceresc; 

Bucura-te, caci cu toate chinurile la care ai fost supusa, ai ramas neclintita in 

credinta cea adevarata; 

Bucura-te, ca multi dintre privitori au crezut prin tine in Hristos Dumnezeu, care 

te ocrotea ca pe o aleasa comoara; 

Bucura-te, ca de adevaratul Dumnezeu nu te-ai lepadat. niciodata; 

Bucura-te, ca pentru aceasta, cu marire vesnica ai fost impodobita; 

Bucura-te, caci cu mari daruri te-a inzestrat Domnul pentru care ai patimit si 

viata ti-ai dat;  

Bucura-te, si ne intareste in fata ispitelor cu darul Tau;  

Bucura-te, Sfanta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!  

  

Condacul 6 

  

Usureaza, cu rugaciunile tale, Sfanta Mucenita Chiriachi, nevoile vietii pamantesti 

si gateste calea mantuirii pentru toti credinciosii din tara noastra, cei strajuiti de 

moastele sfinte ale mainii tale, inaintea carora, plecandu-ne cu umilinta si cu 

credinta nestramutata rugandu-ne, il preamarim pe Dumnezeu cu cantare de 

lauda: Aliluia! 

  

Icosul 6 
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Fiind inchisa in temnita, te-ai invrednicit, preafericita, de cercetarea Domnului 

Hristos, care ti S-a aratat in slava, spunandu-ti: "Nu te teme, Chiriachi, de 

chinurile celor ce pot ucide trupul, dar nu si sufletul. Darul meu este cu tine si din 

toate suferintele te voi izbavi". Astfel ti-a vindecat sangerarile, trupul ti-a 

imputernicit, sufletul ti-a inveselit, iar pe noi ne-a invatat sa-ti cantam asa: 

Bucura-te, ca ai fost batuta fara mila pentru Hristos, care a rabdat batai pentru 

noi; 

Bucura-te, ca prin rabdarea ta ai infrant pe vrajmasul cel nevazut; 

Bucura-te, ca rani ai rabdat pe trupul Tau pentru Domnul Hristos; 

Bucura-te, ca Dumnezeu insusi ti-a vindecat ranile trupului tau cel fecioresc; 

Bucura-te, ca Domnul Hristos, Lumina Lumii, ti S-a aratat in temnita; 

Bucura-te, ca prin inchisoarea pamanteasca ai intrat in minunatul salas al 

cerului; 

Bucura-te, ca ti-ai impodobit stralucita haina a muceniciei cu sangele Tau varsat 

pentru credinta; 

Bucura-te, ca si ingeri de lumina au fost trimisi sa te intareasca in suferinta; 

Bucura-te, ca ei ti-au deschis usile lacasului ceresc al Domnului; 

Bucura-te, ca, prin rugaciunile tale, noi ne vindecam de suferintele trupesti si 

sufletesti; 

Bucura-te, ajutatoarea noastra in necazurile si in nevoile vietii pamantesti; 

Bucura-te, Sfanta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare! 

  

Condacul 7 

  

Silindu-se intunecatul tiran sa te intoarca cu fagaduieli amagitoare si cu ingroziri 

infricosate de la adevarata credinta, tu, stiind indemnul lui Dumnezeu: 

"Indrazniti, Eu am biruit lumea", ai raspuns cu indrazneala: "Nu te mai osteni, 

chinuitorule, ca nu ma desparti cu nimic de Dumnezeu, pe Care neincetat il voi 

lauda cantandu-I: Aliluia!" 

  

Icosul 7 

  

Intrecut-ai hotarele firii omenesti cu rabdarea ta, Sfanta Mucenita, si cu 

ostenelile tale ai biruit pe vrajmasul mantuirii oamenilor. Pentru aceasta si noi, 

care luam prin tine mare mangaiere in necazuri, iti cantam, preafericita 

Chiriachi:  

Bucura-te, ca noian de vindecari ai izvorat cu sangele Tau celor ce te cheama cu 

credinta in ajutor;  
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Bucura-te, ca asemenea lui Daniil, marele prooroc, ai fost aruncata in mijlocul 

leilor;  

Bucura-te, ca si leii s-au smerit inaintea ta; 

Bucura-te, ca Stapanul Tau neintrecut in putere, salbaticia lor in blandete a 

prefacut;  

Bucura-te, ca asemenea unei mielusele ai fost adusa spre moarte, pentru 

dragostea Mielului lui Dumnezeu;  

Bucura-te, ca la toate nevointele te-ai dat de bunavoie, numai sa nu fii despartita 

de Hristos Mantuitorul; 

Bucura-te, ca neincetat ai purtat grija de podoaba cea aleasa a sufletului;  

Bucura-te, ca Lui i-ai adus ca dar credinta, dragostea, chinurile si sangele Tau; 

Bucura-te, ca El a trimis inger, care te-a dezlegat de trup, inainte de a ti-l taia 

prigonitorii;  

Bucura-te, ca sufletul, la Mirele Ceresc, de inger ti-a fost dus;  

Bucura-te, ca si cetele cele stralucitoare iti cantau;  

Bucura-te, Sfanta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!  

  

Condacul 8 

  

Asemenea fiului celui ratacit din parabola, ne-am cheltuit viata departe de 

adevarul cel neintrecut al lui Dumnezeu si de dragostea Celui care din iubire s-a 

dat Crucii pentru noi, care prin ale noastre pacate ne-am lipsit de lumina si de 

mantuirea Lui. Dar vazand ca sfarsitul nostru se apropie si ca nu avem sprijin in 

ceasul cel infricosat al Judecatii, strigam catre tine, Sfanta Chiriachi cea cu daruri 

daruita, sa ne ajuti cu puterea rugaciunilor tale, ca sa ne invrednicim de 

pocainta, prin care sa cantam neincetat lui Dumnezeu: Aliluia!  

  

Icosul 8 

  

Cu dumnezeiasca ravna luptandu-te impotriva necredintei si a pacatului, ai iesit 

biruitoare, Sfanta Mucenita Chiriachi. Pentru aceasta te laudam noi, credinciosii, 

ca una ce esti invrednicita de mare har de la Dumnezeu, pentru care ti-ai dat 

trupul spre chinuire. Primeste, fecioara sfanta, odata cu rugaciunile si cantarile 

noastre de lauda:  

Bucura-te, ca si chinuitorii s-au mirat de rabdarea ta cea indelungata; 

Bucura-te, a credintei crestinesti aparatoare neinfricata; 

Bucura-te, ca Insusi Dumnezeu a cautat spre patimile tale; 

Bucura-te, ca numai pe campia desavarsitei curatii te-ai nevoit;  
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Bucura-te, ca pe calea cea grea a muceniciei ai calatorit; 

Bucura-te, ca ai fost incinsa cu putere de Sus, pentru razboiul impotriva celor de 

jos;  

Bucura-te, ca ai fost imbracata cu platosa rabdarii asemenea apostolilor si 

mucenicilor;  

Bucura-te, ca prin curajul Tau ai stins puterea paganeasca a ingrozirilor si a 

amenintarilor;  

Bucura-te, ca asemenea tinerilor din Babilon ai cantat: "binecuvantat este 

Dumnezeul Parintilor nostri";  

Bucura-te, ca prin rugaciune din vapaia focului ai primit roua mantuirii; 

Bucura-te, aparatoarea crestinilor de dogoarea necazurilor si de focul patimilor; 

Bucura-te, Sfanta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare! 

  

Condacul 9 

  

Prin rugaciunile si prin patimirile tale pentru adevarul cel mantuitor, invrednicitu-

te-ai, mucenita prealaudata, de mare putere de la Dumnezeu de care nu te-a 

departat nici o suferinta, nici o ingrozire. De aceea si noi, de tot felul de necazuri 

invaluiti fiind, alergam la tine si te rugam: grabeste si te roaga pentru noi, 

pacatosii, ca sa nu ne osandeasca dupa pacatele noastre, ci sa ne miluiasca dupa 

mare mila Sa, pentru ca intotdeauna sa-I cantam cu inima vesela impreuna cu 

tine: Aliluia! 

  

 Icosul 9 

  

De boli si de dureri fiind loviti si de tot felul de suparari fiind asupriti, de 

nedreptati si de neputinte inconjurati fiind, pentru credinta noastra, alergam cu 

dragoste la sprijinirea ta, de-Hristos-purtatoare Mucenita Chiriachi, si cu credinta 

te rugam: inalta mainile tale catre Domnul Dumnezeu, pentru care ai patimit, ca 

sa ne izbaveasca din toate incercarile, sa ne dea o viata linistita si sa ne 

pazeasca in pace si in neprihanire pana la sfarsitul vietii, pe noi, ce cu evlavie iti 

cantam: Bucura-te, ca de intinaciunea sufletului si a trupului te-ai pazit neatinsa; 

Bucura-te, ca n-ai voit a cunoaste logodnic pamantean; 

Bucura-te, crin al fecioriei, care ai crescut in mijlocul spinilor idolesti; 

Bucura-te, ca te-ai invrednicit de veselia lui Hristos; 

Bucura-te, ca acolo de nesecata Lumina a lui Dumnezeu te indulcesti; 

Bucura-te, ca in corul fecioarelor urmezi Mirelui ceresc; 

Bucura-te, ca si in cetele patimitorilor pentru Hristos salasluiesti; 
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Bucura-te, ca pe pamant candela credintei nestinsa ti-ai pastrat; 

Bucura-te, ca ai stralucit in toata Anatolia si Bitinia cu stralucirea faptelor tale 

crestinesti; 

Bucura-te, ca si in Nicomidia pe toti i-ai uimit cu frumusetea sufletului si barbatia 

credintei; 

Bucura-te, ca toti credinciosii iau indemn de la barbatia ta cea nebiruita; 

Bucura-te, Sfanta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare! 

  

Condacul 10 

  

Povatuitoare si ocrotitoare te punem vietii noastre pe tine, Chiriachi, aleasa 

mireasa si viteaza Mucenita a lui Hristos. Carmuieste viata noastra cu panzele 

rugaciunilor tale. Indrepteaza-ne la limanul mantuirii si ne izbaveste de ispitele 

patimilor, pe noi, care impreuna cu tine cantam Preaputernicului Dumnezeu: 

Aliluia!  

  

Icosul 10 

  

Vietuind in curatie si infruntand barbateste pe hulitorii de Dumnezeu, ai strigat: 

"La mireasma Mirelui meu am alergat, Doamne, si in muntele cel sfant al 

Evangheliei m-am suit si nu ma infricosez de cei ce vor sa ma intoarca de pe 

caile mantuirii". Pentru aceasta si noi te laudam si iti cantam unele ca acestea: 

Bucura-te, fecioara, ca fecioria este casa lui Dumnezeu; 

Bucura-te, ca vitejia si curatia sunt sabii neinfrante ale mucenicilor; 

Bucura-te, ca nu ai luat in seama frumusetea cea din afara a trupului cel pieritor; 

Bucura-te, ca ai pretuit frumusetea cea dinauntru dupa adevar; 

Bucura-te, ca fecioria este dimpreuna vorbitoare cu ingerii; 

Bucura-te, ca minunat ai inflorit ca o mladita din radacina sfanta a Evangheliei; 

Bucura-te, ca ai odraslit roduri bogate pentru cei ce vietuiesc dupa cuvantul 

Domnului Hristos; 

Bucura-te, ca viata ta este pentru toti credinciosii mireasma adevaratei vietuiri; 

Bucura-te, ca mintea ti-ai luminat-o cu dumnezeiasca intelepciune; 

Bucura-te, luna lucitoare prin care noaptea ratacirii noastre se lumineaza; 

Bucura-te, a noastra grabnica ajutatoare in nevoi si in necazuri; 

Bucura-te, Sfanta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare! 

  

Condacul 11 
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Cand ispitele ne impresoara si ajutorul ne lipseste si cand necazurile ne apasa, 

unde sa alergam, Sfanta Mucenita Chiriachi, decat la Mantuitorul si la Preacurata 

Sa Maica si la tine, fecioara sfanta, care te-ai aratat neclintita in dragostea 

credintei si vrednica a fi ascultata de Dumnezeu, care ti-a daruit mare har de 

Sus. Pe Acela roaga-L, Sfanta Mucenita, sa nu ne paraseasca, ci, ca si pe Petru, 

Apostolul Sau, sa ne scoata din valurile vietii si din toate incercarile sa ne 

izbaveasca, spre a-I canta in pace in toate zilele vietii noastre: Aliluia!  

  

Icosul 11 

  

Daca a vazut Apolinarie ca nimic nu izbuteste cu ingrozirile si cu chinurile, iar cei 

de fata urmau pilda ta si se faceau inchinatori ai Dumnezeului Tau si al nostru, a 

poruncit ca si pe toti aceia sa-i dea mortii, socotind necugetat ca se face 

sminteala in poporul cinstitor de idoli. Apoi, cu momeli a incercat sa te 

indeparteze de Hristos, dar neizbutind, porunca a dat sa fii taiata cu sabia. 

Primind cu bucurie vestea izbavirii de trupul cel patimitor si trecator, primeste si 

de la noi, Sfanta Mucenita, laude ca acestea;  

Bucura-te, ca ti s-a dat vie, inainte de taiere, sa te rogi cu glas Domnului Tau; 

Bucura-te, ca si atunci inainte de moarte ai invatat pe credinciosi sa ramana 

neclintiti in credinta crestina;  

Bucura-te, ca Dumnezeu ti-a ascultat rugaciunea si a luat la El sfintit sufletul 

Tau; 

Bucura-te, ca trupul cel chinuit de pagani a adormit linistit, uimind si prin aceasta 

pe ucigasii tai; 

Bucura-te, ca pentru suferintele tale de pe pamant, plata bogata ti-ai adunat in 

ceruri; 

Bucura-te, ca ai fost primita cu dragoste si cu cantari de lauda in cetele de Sus;  

Bucura-te, ca atunci glas din cer s-a auzit strigand multimii: "Mergeti, fratilor, si 

propovaduiti pe Dumnezeu, cel in Treime slavit". 

Bucura-te, ca ostasii si cei ce erau de fata s-au supus poruncii dumnezeiesti;  

Bucura-te, ca aceasta s-a facut spre chinuirea trupurilor lor;  

Bucura-te, ca prin aceasta si ei au primit, impreuna cu tine, rasplata 

Mantuitorului Hristos;  

Bucura-te, ca, prin rugaciunea si ajutorul Tau, nadajduim a fi feriti de vesnica 

osanda;  

Bucura-te, Sfanta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare!  

  

Condacul 12 
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Trupul Tau cel chinuit si martirizat a fost ingropat de catre binecredinciosii 

crestini in pamantul din care a fost luat. Izvor de binecuvantari se revarsau 

asupra celor ce se apropiau cu credinta si se rugau catre tine cu inima infranta si 

smerita. Bolile se vindecau, patimile se curatau, iar vrajmasii vazuti si nevazuti 

se potoleau. Prin harul Bunului Dumnezeu si purtarea de grija a pastorului 

Eparhiei Husilor, episcopul Iacob Stamati, o mana din sfintele tale moaste, 

preafericita Mucenita Chiriachi, cu cinste a fost asezata in biserica Manastirii 

Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, ctitoria binecredinciosului Voievod Stefan cel 

Mare, unde, impreuna cu Sfintii Apostoli, il preamarim pe Dumnezeu cel inchinat 

in Treime si ii cantam: Aliluia!  

  

Icosul 12 

  

Ca sa nu te lipsesti de dragostea lui Hristos si de mantuirea sufletului, nu te-ai 

temut, Sfanta Chiriachi, a-ti da trupul cel fecioresc la suferinte si a infrunta pe 

prigonitorii Evangheliei Domnului Hristos. Focul nu te-a inspaimantat, bataile nu 

te-au slabit, inchisoarea nu te-a infricosat, fiarele n-au putut sa te ingrozeasca, 

iar moartea ca pe o dulceata ai primit-o, prin care socoteai sa mergi mai grabnic 

la Mirele Tau si Dumnezeul nostru. Pentru aceasta si noi iti cantam asa:  

Bucura-te, ca prin curajul Tau ai surpat chinurile paganesti;  

Bucura-te, ca mare cutremur a trimis atunci Dumnezeu si a spaimantat pe 

hulitorii Sai;  

Bucura-te, ca acestia, cautand numai Sa cele pamantesti, nu au putut sa vada 

puterea ce-ti venea de Sus; 

Bucura-te, ca prin rabdarea cea mai presus de fire ai intrecut puterile omenesti;  

Bucura-te, ca l-ai ranit pe amagitorul Evei cu nevointele tale; 

Bucura-te, ca ai inecat multimea zeilor paganesti cu picaturile sangelui Tau; 

Bucura-te, ca esti slujitoare sfintelor noastre altare si tuturor credinciosilor pilda 

de curaj si buna cucernicie; 

Bucura-te, ca te-ai invrednicit a birui pe imparatii si pe ostasii cei tari si inarmati, 

invatandu-ne prin aceasta sa-i biruim pe eretici si credinta ortodoxa sa o pazim; 

Bucura-te, ca inarmata numai cu credinta si cu dragostea de Dumnezeu, ne-ai 

invatat cum sa dobandim Imparatia Cerurilor; 

Bucura-te, ca neincetat stai in ajutorul celor care cu credinta se roaga si cu inima 

curata iti canta; 

Bucura-te, Sfanta Mucenita Chiriachi, pentru Hristos mult patimitoare! 
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Condacul 13 

  

O, Sfanta Mucenita Chiriachi, primeste rugaciunile celor ce ne-am adunat in 

Biserica lui Dumnezeu ca sa cerem ajutorul Tau si sa te laudam pentru vitejia ta. 

Nu inceta a te ruga Domnului Tau si Dumnezeului nostru Iisus Hristos ca sa 

pazeasca intreaga tara a Moldovei, intreg pamantul romanesc si intreaga lume, 

lucrare a mainilor Sale, iar pe noi si pe intreg poporul Sau sa ne binecuvanteze 

cu pace si sa ne ocroteasca de toata boala, de asupririle stiutilor si nestiutilor 

vrajmasi, de toate durerile sufletesti si trupesti si sa implineasca cererile noastre 

cele catre mantuire, invrednicindu-ne a-I canta intotdeauna Aliluia! 

  

(Acest condac se zice de trei ori.) 
 
 


